VÍNO BEZ ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA :

Etiketa musí obsahovať –
- kategória vinárskeho produktu
(víno, mladé ešte kvasiace víno, likérové víno, šumivé víno, sýtené šumivé víno, perlivé víno,
sýtené perlivé víno, hroznový mušt, čiastočne skvasený hroznový mušt, zahustený hroznový
mušt, víno z zhrozienkovateného hrozna, víno z prezretého hrozna)
- skutočný obsah alkoholu
(odchýlka je 0,5 obj.% a uvádza sa pomocou znakov vo výške : 2mm – do 20cl, 3mm – od 20
do 100cl, 5mm – menovitý objem je viac ako 100cl)
- fľašovateľ (nádoby s kapacitou 60l – čl. 56 nariadenia ES č. 607/2009)
(názov a adresa fľašovateľa sa dopĺňa sa slovami : „fľašovateľ“ alebo „ do fliaš plní“ alebo
v prípade zmluvného plnenia - „plnené do fliaš pre ...“ alebo „do fliaš plní ... pre ...“ )
(v prípade iných nádob ako fliaš – „baliareň“ a „balí“)
- dovozca (pre vína z 3.krajín)
- údaj o proveniencii ( o pôvode)
(sa uvádza – „víno zo Slovenska“, „vyrobené v Slovenskej republike“, „výrobok zo
Slovenska“, „sekt zo Slovenska“, „víno z Európskeho spoločenstva“, „zmes vín z...“, „víno
vyrobené v ... z hrozna zo zberu v ...“)
- alergény
(„obsahuje oxid siričitý“ alebo „obsahuje siričitany“ a môže sa doplniť piktogram – príloha X
nar. ES č. 607/2009)
- Výrobná dávka – L
- Značka o zhodnotení obalu – vyhláška MŽP SR č. 210/2005 Z.z. - Menovitý objem výrobku – vyhláška ÚNMS SR č. 207/2000 Z.z.
(sa uvádza znakmi vo výške : 2mm – do 5cl, 3mm – nad 5 do 20cl, 4mm – nad 20 do 100cl,
6mm – nad 100cl)
Etiketa môže obsahovať –
- ročník
- odroda
- údaj o obsahu zvyškového cukru (pre sýtené a šumivé vína je to povinný údaj)
- výrobná metóda
- farba
- výrobca alebo predajca (prípade šumivého vína, sýteného vína, meno/názov výrobcu
alebo predajcu je to povinný údaj)

VÍNO S CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM / CHZO/ :
Nesmie sa uvádzať menšia zemepisná jednotka ako REGIÓN.
Etiketa musí obsahovať –
- kategória vinárskeho produktu
(víno, mladé ešte kvasiace víno, likérové víno, šumivé víno, sýtené šumivé víno, perlivé víno,
sýtené perlivé víno, hroznový mušt, čiastočne skvasený hroznový mušt, zahustený hroznový

mušt, víno z zhrozienkovateného hrozna, víno z prezretého hrozna) – môže sa vynechať, ak sa
na etikete nachádza názov CHZO
- názov chráneného zemepisného označenia
(napr. víno s chráneným zemepisným označením, slovenské víno, slovenský vinohradnícky
región, slovenské regionálne víno, regionálne víno)
- pojem „chránené zemepisné označenie“
(pojem CHZO možno vynechať, ak sa použije tradičný pojem „regionálne víno“)
- skutočný obsah alkoholu
(odchýlka je 0,5 obj. % a v prípade vín s CHZO skladované vo fľašiach viac ako 3 roky,
šumivých vín, sýtených šumivých vín, perlivých vín, sýtených perlivých vín, likérových vín a
vín z prezretého hrozna odchýlka je 0,8 obj. % a uvádza sa pomocou znakov vo výške : 2mm
– do 20cl, 3mm – od 20 do 100cl, 5mm – menovitý objem je viac ako 100cl)
- fľašovateľ (nádoby s kapacitou 60l – čl. 56 nariadenia ES č. 607/2009)
(názov a adresa fľašovateľa sa dopĺňa sa slovami : „fľašovateľ“ alebo „ do fliaš plní“ alebo
v prípade zmluvného plnenia - „plnené do fliaš pre ...“ alebo „do fliaš plní ... pre ...“ )
(namiesto výrazu „fľašovateľ“ možno použiť – „plnené vinohradníkom“ alebo „vyrába a plní“
alebo použiť kód – SK + IČO)
(v prípade iných nádob ako fliaš – „baliareň“ a „balí“)
- dovozca (pre vína z 3.krajín)
- údaj o proveniencii ( o pôvode)
(sa uvádza – „víno zo Slovenska“, „vyrobené v Slovenskej republike“, „výrobok zo
Slovenska“)
- alergény
(„obsahuje oxid siričitý“ alebo „obsahuje siričitany“ a môže sa doplniť piktogram – príloha X
nar. ES č. 607/2009)
- Výrobná dávka – L
- Značka o zhodnotení obalu – vyhláška MŽP SR č. 210/2005 Z.z. - Menovitý objem výrobku – vyhláška MZ SR č. 207/2000 Z.z.
(sa uvádza znakmi vo výške : 2mm – do 5cl, 3mm – nad 5 do 20cl, 4mm – nad 20 do 100cl,
6mm – nad 100cl)
Etiketa môže obsahovať –
- ročník
- tradičný pojem – regionálne víno
- odroda
- údaj o obsahu zvyškového cukru (pre sýtené a šumivé vína je to povinný údaj)
- výrobná metóda
- farba
- výrobca alebo predajca (prípade šumivého vína, sýteného vína meno/názov výrobcu
alebo predajcu je to povinný údaj)
- symbol Spoločenstva pre CHZO (príloha V nariadenia ES č. 1898/2006 – ak sa
uvádza symbol, je k nemu pripojené príslušné chránené zemepisné označenie)
Pre regionálne víno musí hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 15 NM. (vína
s CHZO - Špecifikácia Slovenska )

VÍNO S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM POVODU /CHOP/ :
Možno uvádzať aj menšiu (obec, hon) alebo väčšiu zemepisnú jednotku (Slovenská republika,
Slovensko alebo slovenský, -ská, -ské).
Etiketa musí obsahovať –
- kategória vinárskeho produktu
(víno, mladé ešte kvasiace víno, likérové víno, šumivé víno, akostné šumivé víno, akostné
aromatické šumivé víno, sýtené šumivé víno, perlivé víno, sýtené perlivé víno, hroznový
mušt, čiastočne skvasený hroznový mušt, zahustený hroznový mušt, víno z
zhrozienkovateného hrozna, víno z prezretého hrozna) – môže sa vynechať, ak sa na etikete
nachádza názov CHOP
- názov chráneného označenia pôvodu
(napr. východoslovenská vinohradnícka oblasť, východoslovenské akostné víno,
východoslovenský neskorý zber, malokarpatský sekt V.O.)
- pojem „chránené označenie pôvodu“
(pojem CHOP možno vynechať, ak sa použije tradičný pojem : „akostné víno / akostné víno
s prívlastkom / pestovateľský sekt / sekt vinohradníckej oblasti / sekt V.O. / chateau“)
- skutočný obsah alkoholu
(odchýlka je 0,5 obj. % a v prípade vín s CHOP skladované vo fľašiach viac ako 3 roky,
šumivých vín, akostných šumivých vín, sýtených šumivých vín, perlivých vín, sýtených
perlivých vín, likérových vín a vín z prezretého hrozna odchýlka je 0,8 obj. % a uvádza sa
pomocou znakov vo výške : 2mm – do 20cl, 3mm – od 20 do 100cl, 5mm – menovitý objem
je viac ako 100cl)
- fľašovateľ (nádoby s kapacitou 60l – čl. 56 nariadenia ES č. 607/2009)
(názov a adresa fľašovateľa sa dopĺňa sa slovami : „fľašovateľ“ alebo „ do fliaš plní“ alebo
v prípade zmluvného plnenia - „plnené do fliaš pre ...“ alebo „do fliaš plní ... pre ...“ )
(namiesto výrazu „fľašovateľ“ možno použiť – „plnené vinohradníkom“ alebo „vyrába a plní“
alebo použiť kód – SK + IČO)
(v prípade iných nádob ako fliaš – „baliareň“ a „balí“)
- dovozca (pre vína z 3.krajín)
- výrobca vína
(povinný údaj podľa špecifikácie, ak je rovnaký ako fľašovateľ, stačí fľašovateľ)
- údaj o proveniencii ( o pôvode)
(sa uvádza – „víno zo Slovenska“, „vyrobené v Slovenskej republike“, „výrobok zo
Slovenska“)
- alergény
(„obsahuje oxid siričitý“ alebo „obsahuje siričitany“ a môže sa doplniť piktogram – príloha X
nar. ES č. 607/2009)
- Výrobná dávka – L
- Značka o zhodnotení obalu – vyhláška MŽP SR č. 210/2005 Z.z. - Menovitý objem výrobku – vyhláška MZ SR č. 207/2000 Z.z.
(sa uvádza znakmi vo výške : 2mm – do 5cl, 3mm – nad 5 do 20cl, 4mm – nad 20 do 100cl,
6mm – nad 100cl)
Etiketa môže obsahovať –
- ročník
- tradičný pojem – akostné víno, akostné s prívlastkom, pestovateľský sekt, sekt
vinohradníckej oblasti, sekt V.O., chateau

-

výraz "Districtus Slovakia Controllatus" alebo skratka "D. S. C.", alebo jeho
symbol
odroda
údaj o obsahu zvyškového cukru (pre sýtené a šumivé vína je to povinný údaj)
výrobná metóda
farba
symbol Spoločenstva pre CHOP (príloha V nariadenia ES č. 1898/2006 – ak sa
uvádza symbol, je k nemu pripojené príslušné chránené označenie pôvodu)

Povinné údaje podľa čl. 58 a 59 nariadenia (ES) č. 479/2008 (kategória vinárskeho produktu,
pre CHOP/CHZO názov a pojem chránených označení, skutočný obsah alkoholu, údaj
o proveniencii, fľašovateľ/výrobca/predajca/dovozca, cukornatosť) sa zobrazujú v rovnakom
zornom poli takým spôsobom, aby boli súčasne čitateľné bez potreby otáčať príslušnou
nádobou. Tieto povinné údaje sa zobrazujú nezmazateľnými písmenami a sú odlíšiteľné od
okolitého textu alebo grafickej úpravy.
Povinné údaje o čísle dávky, alergény a dovozca sa môžu zobrazovať mimo zorného poľa,
v ktorom sú zobrazené ostatné povinné údaje.
Ak meno alebo adresa fľašovateľa/výrobcu/dovozcu alebo predajcu pozostáva z CHOP alebo
z CHZO, táto skutočnosť sa uvádza na etikete písmom, ktoré môže mať najviac ½ veľkosť
písma použitého pre CHOP alebo CHZO alebo na označenie kategórie vinárskeho produktu.
Pojmy „sýtené šumivé víno“ a „sýtené perlivé víno“ sa dopĺňajú slovami „vyrobené pridaním
oxidu uhličitého“ alebo „vyrobené pridaním anhydridu kyseliny uhličitej“ uvedenými písmom
rovnakého typu a veľkosti.
V prípade akostných šumivých vín sa môže vynechať kategória vinárskeho produktu, ak
etikety obsahujú pojem „sekt“.

1.Víno bez zemepisného označenia :

Víno
biele suché

Komentár [AM1]: Nepovinné
údaje

Fľašovateľ: Pivnica Modra s.r.o
Hrnčiarska 22, 800 00 Modra
Vyrobené na Slovensku
Alk. 10,5 obj.%

2,0 l

Obsahuje oxid siričitý

L 135

Víno

Do fliaš plní : Pivnica Modra, s.r.o.
Hrnčiarska 22, 800 00 Modra, SK
Víno zo Slovenska

Alk.10,5 obj.%
Obsahuje oxid siričitý

1,0 l
L 135

2. Víno bez zemepisného označenia s uvedením odrody a ročníka :

VÍNO
DEVÍN
biele
2009

Fľašovateľ: AMST s.r.o., Poštova 2, Bratislava,
Vyrobené na Slovensku
842 13

Alk. 11,5 obj.%

0,75 l

obsahuje siričitany

L 128

Ročník 2009

VÍNO Chardonnay
biele

Do fliaš plní : Ján Vinár, Viničná 2, Trebišov
Vyrobené v Slovenskej republike

Alk. 11,5 obj.%.

0,75 l

obsahuje siričitany

L 12

3. Víno s chráneným zemepisným označením:
Nesmie sa uvádzať menšia zemepisná jednotka ako REGIÓN .

Slovenský vinohradnícky región
chránené zemepisné označenie

Chardonay
Víno zo Slovenskej republiky
biele

Fľašovateľ: Ján Vinár, Viničná 2, Trebišov

Alk. 11,5 obj.%.

0,75 l

obsahuje oxid siričitý

L 128

Slovenský vinohradnícky región
chránené zemepisné označenie

Chardonnay
Odrodové suché biele
2009

Vyrába a plní: Pivnica Modra, s.r.o.

Hrnčiarska 22, 800 00 Modra, SK

Alk. 11,5 obj.%.

0,75

obsahuje siričitany
vyrobené v Slovenskej republike

L 12

Slovenský vinohradnícky región
chránené zemepisné označenie

Alibernet 2009
Vyrobené na Slovensku
červené

Vyrába a plní: Kaštiel Mojmírovce, s.r.o.,
914 41 Mojmírovce

Alk. 11, 5 obj.%

0,75 l

obsahuje siričitany

L 128

Slovenské regionálne víno
Chránené zemepisné označenie

Chardonnay
Víno

zo Slovenskej republiky

Plnené vinohradníkom : Pivnica Modra, s.r.o.
Hrnčiarska 22, 800 00 Modra, SK

Alk. 11, 5 obj.%

0,75 l

obsahuje siričitany

L 128

Komentár [AM2]: Kategóriu
vinárskeho produktu možno
vynechať, ak je na etikete názov
CHZO

Slovenský vinohradnícky región

Veltlínske zelené
Regionálne víno
Biele suché

SK 09123456

Alk. 11,5 obj. %

0,75 l

obsahuje siričitany

L 128

Víno zo Slovenska

Slovenský vinohradnícky región
chránené zemepisné označenie

Rulandské biele
Víno zo Slovenskej republiky

Fľašovateľ: Ján Buchta, 93502 Čajkov

Alk. 11,5 obj.%

0,75 l

obsahuje siričitany

L 128

4. Víno s chráneným označením pôvodu:
Možno uvádzať aj menšiu (obec, hon) alebo väčšiu zemepisnú jednotku (Slovenská republika,
Slovensko alebo slovenský, -ská, -ské).

Nitrianska vinohradnícka oblasť
Tekovský vinohradnícky rajón, obec Čajkov

Devín
Akostné víno zo Slovenskej republiky, biele suché
2009

Fľašovateľ: Ján Buchta, 935 02 Čajkov
Výrobca : Dalibor Horný, Modra, 800 02

Alk. 11,5 obj.%
obsahuje siričitany

0,75 l
L 128

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
chránené označenie pôvodu

Chardonnay
Akostné šumivé víno biele polosladké

Výrobca: Ján Buchta, 93502 Čajkov, SK

Alk. 11,5 obj.%
obsahuje siričitany
Vyrobené na Slovensku

0,75 l
L 128

Komentár [AM3]: špecifikácia
hovorí iba o obci a hone

Stredoslovenské víno
s chráneným označením pôvodu

Rulandské biele
D.S.C.
Ročník 2009

Plnené vinohradníkom: Jozef Záhradník,
Viničná 38, Čebovce
Výrobok zo Slovenska

Alk. 11,5 obj.%

0,75 l

obsahuje siričitany

L 128

Východoslovenská vinohradnícka oblasť

Akostné víno s prívlastkom neskorý zber

Alibernet
červené

Fľašovateľ: Víno Košice, a.s., Hlavná 2, Košice

Alk. 11,5 obj.%

0,75 l

obsahuje siričitany
Vyrobené na Slovensku

L 128

5. Vína z EÚ:
Vinaŕská oblast Morava, podoblast Velkopavlovická
vinařská oblast Velké Bílovice

2007

Zweigeltrebe
Odrúdové jakostní víno
suché

Plněno v : Stanislav Mádl, Záhumní 1252,
691 02 Velké Bílovice, CZ
Vyrobeno v : Česká republika

Alk.: 11,0 % obj.

0,75 l
ČŠ: 714

obsahuje siričitany

Produit de France
1998

Chardonnay
Appellation cótes du Jura contrólée

Víno

Mis en bouteille pour: Michel Tissot a fils
Nevy sur Seille-Jura- France
Alk. 11,5 % vol
750 ml
Contient des sulfites/obsahuje siričitany
Víno z Francúzska

EMB 39013 E

6. Vína z 3. krajín:

Fabricat in Moldova
Firma ASCONI

1998
KAGOR
Vin special/Víno

Rosu de desert dulce
Fľašovateľ: Produs si imbuteliat la FCP, Asconi, SRL
Dovozca: SLO–TEX, s.r.o., Na Záchrastí 1, 01009 Žilina
Vyrobené v Moldavsku

Alk.: 16,0 % vol

obj.: 0,5 l

obsahuje siričitany

L 69

Georgian Wine – legendary quality BATONO

Merlot
White semi dry grape wine/ Víno

Bottled by BATONO Ltd., Sagaredjo
Dovozca:
SLO–TEX, s.r.o., Na Záchrastí 1, 01009 Žilina

Alc. 11,0 % vol

750 ml

obsahuje siričitany
made in Georgia

L 128
Vyrobené v Gruzínsku

